Goričanka Kalamar d.o.o.
VABI
POLICIJA SVETUJE!

NA PREDAVANJE O POMENU APNENJA IN PRIKAZ TROŠENJA
APNENCA IGM,

ki bo v petek, 21. 9. 2012 ob 9. uri v vaško gasilskem domu
Trdkova.

Vsebina predavanja:
1. Kaj kažejo analize tal v Pomurju.
2. Pomen apnenja na njivah, travnikih in pašnikih.
3. Količina, čas in način trošenja apnenčastih gnojil.
Predavatelji: ga. Zita Flisar Novak, univ.dipl.inž.agr.,g. Slavko Krpič,
inž. agr., predstavniki podjetja IGM Zagorje.
PO PREDAVANJU BO PRAKTIČEN PRIKAZ TROŠENJA APNENCA
IGM.

PLESNA ŠOLA ZEKO
VABI

vse ljubitelje zumbe, aerobike in plesa, da se jim pridružite v Kulturni
dvorani v Svetem Juriju.
Pripravili so pester program vadb:

ZUMBA – ponedeljek ob 18.30, četrtek ob 20. uri
TNZ AEROBIKA – torek ob 19. uri
PLESNI TEČAJI ZA OTROKE IN MLADINO - torek
MTV pop mladinci od 10 leta naprej od 16.15 do 17.15
CICI KLUB od 3-5 let, od 17.15 do 18. ure in
MTV POP otroci od 6-9 let, od 18. do 19. ure.

Aerobiko in zumbo lahko kombinirate z isto karto ter obiščete tudi
druge lokacije (Kuzma, Grad, Veščica…). Več informacij na
www.zekosports.com ali na 041 671 955.

Vabljeni!

Spoštovani občani in občanke!
S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine lahko že sami
precej zmanjšate priložnosti za izvršitev kaznivih dejanj in se izognete
neljubim dogodkom, kot so vlomi v stanovanja, hiše, vozila, tatvine vozil,
drzni ropi ipd.
- v okolici stanovanjskih hiš ne puščate nezavarovanega orodja niti
koles, koles z motorjem ali odprtih osebnih vozil;
- morebitne akviziterje in druge nepoznane osebe, ki vas sprašujejo za
informacije in prodajajo razne artikle, s pogledom spremljajte vse do
odhoda z vašega dvorišča. V kolikor so tem vsiljivi, si zapomnite in
zapišite čim več podatkov in to takoj naznanite policiji;
Tatvino, vlom v vozilo ali stanovanje ali kakšen drug neprijeten dogodek takoj
prijavite najbližji policijski postaji oz. pokličite na interventno telefonsko
številko policije 113 ali anonimno številko policije 080 1200.
Če ob prihodu domov opazite sledi vloma, ne vstopajte, kajti storilec se
lahko še vedno zadržuje v objektu. Ob morebitnem soočenju s storilcem se
ne izpostavljajte, zlasti, če je fizično močnejši, oborožen ali jih je več pomembnejša naj bo vaša lastna varnost!
Do prihoda policistov tudi ničesar ne prijemajte ali premikajte, da se ne
bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca
kaznivega dejanja.
Če postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko pomagate pri izsleditvi
storilca, če si poskušate zapomniti čim več podatkov o njem: izgled storilca,
smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal.

Policijska postaja Gornji Petrovci

Obveščamo vas, da je pri projektu »Izgradnja kanalizacije v
Občini Rogašovci – 1. Faza« na trasi Sveti Jurij- RogašovciNuskova in Pertoča, še dodatna kontaktna oseba za morebitna
vprašanja v zvezi z izvajanjem del.
Kontaktna oseba izvajalca del: Indrast d.o.o., Maribor Gospa
Erika VEGAN GSM: 031-347-544
Občina Rogašovci

